
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

         Łysomice, 7 czerwca 2022 r. 

         

 

 

 

INFORMACJA 

 
 

   Informuję, że w dniu 21 czerwca 2022 r. o godz. 15.30 odbędzie się XLV  Sesja Rady Gminy 

Łysomice w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łysomicach, ul. Warszawska 8. 

Transmisja z obrad dostępna będzie na stronie : https://www.bip.lysomice.pl/243,obrady-rady-online 

 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Gminy. 

2. Stwierdzenie zdolności Rady do podejmowania uchwał.  

3. Wybór sekretarza i protokolanta Sesji. 

4. Przedstawienie porządku obrad XLV Sesji Rady Gminy: 

         a)  przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad, 

         b) głosowanie wniosków o zmianę porządku obrad.  

5. Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Gminy. 

6. Podjęcie uchwał w sprawie :  

        a) ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łysomice w roku szkolnym 2022/2023  

            – projekt uchwały Nr XLV/302/2022, 

  b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2022  

                   – projekt uchwały Nr XLV/303/2022, 

              c)  zmieniająca  Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łysomice na lata 2022 – 2033 

       – projekt uchwały Nr XLV/304/2022,  

  d)  ustanowienia diet sołtysów i przewodniczących rad sołeckich – projekt uchwały  

                   Nr XLV/305/2022. 

7. Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Łysomicach za rok 2021 

a) omówienie sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki    

    Zdrowotnej w Łysomicach za rok 2021, 

b) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego  

    Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach za 2021 rok – projekt uchwały  

    Nr XLV/306/2022. 

8. Raport o stanie Gminy Łysomice za rok 2021  

a) przedstawienie przez Wójta Gminy Raportu o stanie gminy, 

b) debata nad Raportem o stanie gminy, 

c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łysomice wotum zaufania  

    - projekt uchwały Nr XLV/307/2022. 

9. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Łysomice 

a) przedstawienie sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu  

    gminy za 2021 r., 
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b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu Gminy za 2021 rok, 

c) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium organowi wykonawczemu  

    Gminy za 2021 rok, 

d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie    

    udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy, 

e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  

    z wykonania budżetu za 2021 rok – projekt uchwały Nr XLV/308/2022, 

f)  podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania  

    budżetu za 2021 rok – projekt uchwały Nr XLV/309/2022. 

10. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.  

11. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy. 

12. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski. 

13. Zakończenie sesji. 

 

 
 

 

 Z wyrazami szacunku 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

       Robert Kożuchowski 


